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Par Ādažu novada pašvaldības domes pozīciju Rīgas Uzvaras pieminekļa sakarā 
 

2022. gada 24. februārī Krievija  atkārtoti iebruka Ukrainā. Krievijas karš Ukrainā ir izraisījis 
graujošas sekas – brutālie raķešu un aviācijas triecieni pilsētām un citām apdzīvotām vietām, 
Ukrainas infrastruktūras iznīcināšana, Ukrainas civiliedzīvotāju deportācijas uz Krieviju, to 
spīdzināšana un slepkavošana, marodierisms, laupīšanas u.c.– izraisījušas milzīgas kara bēgļu 
straumes uz kaimiņos esošajām ES valstīm tai skaitā uz Latviju un arī uz Ādažu pašvaldību, 
kādas nav piedzīvotas kopš Otrā pasaules kara laikiem.  

Pēc Otrā pasaules kara PSRS okupēto valstu teritorijās tika uzstādīti daudzi pieminekļi padomju 
armijas karavīriem- atbrīvotājiem no vācu fašisma, vienlaicīgi glorificējot PSRS, tās militāro 
spēku izšķirošo lomu karā, kā arī vēstot par komunistiskās ideoloģijas pozīciju nostiprināšanos 
okupētajās valstīs. Cita starpā, šobrīd arī īpaši ir aktualizējies jautājums par tā dēvētā Uzvaras 
pieminekļa Rīgā nākotni. Ādažu novada pašvaldības dome viennozīmīgi nosoda Krievijas 
iebrukumu Ukrainā un uzskata, ka tā dēvētais Uzvaras piemineklis ir sava veida Krievijas 
impēriskās ideoloģijas nesējs un rupors, kas  grauj Latvijas valsts pamatus, šķeļ sabiedrību.  

Rīgas dome 13.05.2022. pieņēma lēmumu par Uzvaras pieminekļa nojaukšanu un uzdeva Rīgas 
pieminekļu aģentūrai veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu objekta “Piemineklis 
Padomju armijas karavīriem - Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem 
iebrucējiem” demontāžu. 

Ādažu novada pašvaldības dome atbalsta tā dēvētā Uzvaras pieminekļa Rīgā nekavējošu 
demontāžu.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras 
iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmo 
un otro daļu, Ādažu novada pašvaldības dome        

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt  Rīgas domes lēmumu par objekta “Piemineklis Padomju armijas karavīriem - 
Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” jeb tā dēvēto 
Uzvaras pieminekļa nekavējošu demontāžu.  
 

2. Administratīvajai nodaļai nodrošināt lēmumu nosūtīšanu Rīgas pašvaldībai.  
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs  
                                                                          M. Sprindžuks 


